ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជា
ុ

ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត
3
របាយការណ៏សដអ
ី រ
ំ ីការបណដុះបណា
ដ លព្បរ័ន្ព្ធ រប់ព្រងទិន្នន្យ
័
នៅព្សុរព្បតិបតតរ
ិ ីរ ីវងស ន្ិងអងគរកា នេតតតាករវ
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រ ៀបចំរោយ

NCHADS

ឧបត្ថម្ភរោយ

WHO

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា

ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត

3

របាយការណ៏សដអ
ី ំរីការបណដុះបណា
ដ លព្បរ័ន្ធព្រប់ព្រងទិន្នន្័យ
នៅព្សុរព្បតិបតតិរីរ ីវងស ន្ិងអងគរកា នេតតតាករវ
Training on Data Management System
In Kirivong and Ang Roka Operational District
ថ្ងៃទី ២៨-៣១ កេឧសភា ឆ្ន ំ ២០១២
វគ្គបណដ្ ុះបណ្ដ
្ លស្្ីអំពីការគ្គ្ប់គ្គ្ងគ្បព័ន្ធគ្គ្ប់ គ្គ្ងទិន្នន្័យស្ំរាប់មន្ដន្្ីនៅស្ស្ុកគ្បតិបតតិគ្ីរ ីវងស

ន្ិងអងគរការបាន្គ្បគ្ពឹត្នៅ នៅការ ិយាល័យស្ស្ុកគ្បតិបតតិអងគរកា ពី ថ្ងៃទី ២៨ ដល់ថ្ងៃទី ៣១ ខែ ឧស្ភា ឆ្នំ
២០១២,

ខដលនរៀបចំន

ន្ិងកាមនរាគ្

ើងនោយខននកគ្គ្ប់គ្គ្ងទិន្នន្័យថ្ន្មជ្ឈមណឌលជាតិ គ្បយដទធន្ឹងជ្ំងឺនអដស្៍នស្ើខស្ែក

នោយទទួ លបាន្ន្ូ វការឧបតថមភងវ ិកាពី

វគ្គបណដ្ ុះបណ្ដ
្ លនន្ុះគ្ឺន្វើន

អងគការស្ដែភាពពិភពនោក

(WHO)

ើងកនដងនោលបំណងន្ល់ន្ូវពត៌មាន្ងមីៗខដលមជ្ឈមណឌលជាតិ

។

បាន្ន្ិងកំពដង

នរៀបចំោក់ នោយនគ្បើ គ្បាស្់ -ន្វើការផ្លាស្់បូរបទពិ
្
នោ្ន្៏ ោននៅវ ិញនៅមក នលើការងារគ្គ្ប់គ្គ្ងទិ ន្នន្័យរបស្់

ើងវ ិញអំពីយន្្ការការងារខដលគ្តូវអន្ដ វត្ ជាពិនស្ស្នលើតួនាទីកដនងការទទួល

ស្ស្ុកគ្បតិបតតិន្ិមួយៗ-រ ំលឹកន

ែដស្គ្តូវ ន្ិងភារកិចចខដលគ្តូវអន្ដវត្ជាគ្បចំ ។

វគ្គបណដ្ ុះបណ្ដ
្ លនន្ុះ មាន្ការចូ លរួមពីមន្ដន្្ីខននកគ្គ្ប់គ្គ្ងទិន្នន្័យតាខកវ,

មន្ដន្្ីទទួលែដស្គ្តូវការងារវ ិ្ី ោស្ដស្្ន្ាើយតបរួមោន,
ការងារនៅមន្ទីរនពទយគ្ី រ ីវងស

មន្ដន្្ីបញ្ូច លទិទនន្័យ,

មន្ដន្តីបនគ្មើ ការងារនៅមន្ទីរនពទយអងគរកា,

ន្ិងមន្ដន្តីមន្ដន្្ីមកពីមជ្ឈមណឌលជាតិ គ្បយដទធន្ឹងជ្ំងឺនអដស្៍

មន្ដន្តីបនគ្មើ

នស្ើខស្ែក

ន្ិង

កាមនរាគ្ ន្ិងមន្ដន្្ីស្គ្មបស្គ្មួលនៅស្ស្ុកគ្បតិបតតិអងគរកា ។
គ្ណៈ្ិបតី ៖
នោកនវជ្ជបណិឌ ត

លី នពញស្ដន្

អន្ដគ្បធាន្មជ្ឈមណឌលជាតិគ្បយដទធន្ឹង
ជ្ំងឺនអដស្៍ នស្ើខស្ែក ន្ិងកាមនរាគ្

នោកនវជ្ជបណិឌ ត

ន្ដត ស្ដីណ្ដត

អន្ដគ្បធាន្មន្ទីរស្ដខាភិ បាលនែតតតាខកវ

នោកនវជ្ជបណិឌ ត

គ្បាក់ បដន្ន្ឿន្

គ្បធាន្ការ ិយាល័យស្ស្ុកគ្បតិបតតិអងគរកា

នោកគ្គ្ូនពទយ

ជា

ចំណ្ដន្

អន្ដគ្បធាន្ខននកគ្គ្ប់គ្គ្ងទិន្នន្័យ

នោក

ស្ដន្

ស្ដែនលង

មន្ដន្តីគ្គ្ប់ គ្គ្ងទិន្នន្័យ

នោក

ផ្លត់

វាស្នា

មន្ដន្តីគ្គ្ប់ គ្គ្ងទិន្នន្័យ

នោក

ោង

ស្ដផ្លន្់ ណ្ដ

មន្ដន្តីគ្គ្ប់ គ្គ្ងទិន្នន្័យ

គ្គ្ូស្ំរល
ួ វគ្គ ៖

ស្កមមភាពថ្ន្វគ្គបណដ្ ុះបណ្ដ
្ ល៖

ថ្ងៃទី ១ ៖ ថ្ងៃទី ២៨ ខែឧស្ភា ឆ្នំ២០១២
នពលគ្ពឹក
ចប់ពីនមា៉ោ ង ៧:៣០នាទី ដល់នមា៉ោ ង ៨:០០ ការចដុះន្មុះស្ិកាាកាមខដលមកចូ លរួមទំងអស្់ , ខដល
កនដងននាុះមាន្ ៖


មន្ដន្្ីគ្គ្ប់ គ្គ្ងទិន្នន្័យនែតត



មន្ដន្្ីបញ្ូច លទិន្នន្័យអងគរកា



មន្ដន្្ីគ្គ្ប់ គ្គ្ងទិន្នន្័យនែតតតាខកវ



មន្ដន្្ីទទួលែដស្គ្តូវការងារវ ិ្ី ោស្ដស្្ន្ាើយតបរួមោន



មន្ដន្តីបនគ្មើ ការងារនៅមន្ទីរនពទយអងគរកា ន្ិងមន្ដន្្ីខននកោំពារមាតាន្ិងទរក



មន្ដន្តីបនគ្មើ ការងារនៅមន្ទីរនពទយគ្ីរ ីវងស ន្ិងមន្ដន្្ីខននកោំពារមាតាន្ិងទរក



មន្ដន្្ីស្គ្មបស្គ្មួលនៅស្ស្ុកគ្បតិបតតិអងគរកា



មន្ដន្តីមកពីមជ្ឈមណឌលជាតិ គ្បយដទធន្ឹងជ្ំងឺនអដស្៍ នស្ើខស្ែក ន្ិងកាមនរាគ្

បនាទប់ពីការចដុះន្មុះស្ិកាាកាមខដលមកចូ លរួមរួចមក នៅនវោនមា៉ោ ង ៨:៣០ វគ្គបណដ្ ុះបណ្ដ
្ លបាន្ចប់

នន្ើមដំនណើរការរបស្់ែួាន្ ។ ជាដំបូងនោក ផ្លត់ វាស្នា មន្ដន្្ីខននកគ្គ្ប់ គ្គ្ងទិន្នន្័យមជ្ឈមណឌលជាតិតំណ្ដង
នោយអនកនរៀបចំកមមវ ិ្ី បាន្គ្បកាស្គ្ណ្ិបតី ន្ិងអនញ្ជើញអងគស្ិកាាោោទំងមូលនគ្កាកឈរនដើមែីនោរព
នភាងជាតិ ថ្ន្គ្ពុះរាជាណ្ដចគ្កកមពដជា។

គ្គ្ប់គ្គ្ងទិ ន្នន្័យរួចមកជាកិ ចចចប់នន្ើម
គ្បតិបតតិអងគរកា

បនាទប់ពីបាន្គ្បកាស្រនបៀបវ ីរៈថ្ន្កិចចគ្បជ្ដំ
នោកនវជ្ជបណិឌ ត

បាន្មាន្ចំ ណ្ដប់ោរមមណ៍

គ្បាក់

បដន្ន្ឿន្

ន្ិងអងគនេតដរបស្់ខននក
គ្បធាន្ការ ិយាល័យស្ស្ុក

ន្ិងមតិ ស្ំនណុះស្ំណ្ដលនៅកាន្់ស្ិកាាកាមនោយបាន្ន្វើការ

ស្នងាបអំពីពត៌មាន្ភូមិោស្ដស្ត គ្បជាជ្ន្ គ្ពមទំងស្មិ ទិធនល ន្ិងស្កមមភាពការងារស្ស្ុកគ្បតិ បតតិ ក៏ដូចជា
មន្ទីរនពទយ

ន្ិងមណឌលស្ដភាពនានាខដលបាន្ន្ិងកំពដងអន្ដវតតន្កន្ាងមក

ជាបន្្នៅនទៀត នោកនវជ្ជបណិឌ ត ន្ដត

នោយមតិនោមន្ស្សរ ីករាយ។

ស្ដីណ្ដត អន្ដគ្បធាន្មន្ទីរស្ដខាភិ បាលនែតតតាខកវបាន្មាន្មតិ

ស្ំនណុះស្ំណ្ដលនោយបាន្ខងាងអំណរគ្ដណយា៉ោ ងគ្ជាលនគ្ៅដល់ស្ិកាាកាមទំងអស្់

ខដលបាន្ន្វើដំនណើរ

មកចូលរួមកនដងវគ្គបណដ្ ុះបណ្ដ
្ លនន្ុះ នដើមែីទទួ លយកន្ូវចំនណុះដឹងស្ំរាប់ យកនៅអន្ដវត្ន្៏ការងាររបស្់ែួន្
ា
ខដលគ្តូវបំ នពញនដើមែីន្ាើយតបនៅន្ឹងតំ រូវការរបស្់មជ្ឈមណឌលជាតិ
ទំងមូល។

នោកអន្ដ គ្បធាន្មន្ទីរស្ដខាភិបាលនែតត

ស្ដខាភិ បាលនែត្ខដលបាន្អន្ដវត្កន្ាងមកមកបងាាញ

ន្ិងនដើមែីជាមដ ែមាត់របស្់នែតតតាខកវ

ក៏បាន្នលើកយកន្ូវស្មិ ទិធនលការងាររបស្់មន្ទីរ
ន្ិងខចករ ំខលកន្ូវបទពិ នោ្ន្៏មួយចំន្ួន្ខដលនែត្

បាន្ជ្ួបគ្បទុះ ជាពិ នស្ស្នោកបាន្ផ្ល្ំននញើនោយស្ិកាាកាមទំ ងអស្់គ្តូវន្វើយា៉ោងណ្ដយកចិ ត្ទដកោក់កដនងការ
នរៀន្ស្ូគ្តតាមរយៈការបណដ្ ុះបណ្ដ
្ លនន្ុះ

នដើមែីយកនៅអន្ដវត្ការងារខដលគ្តូវបំ នពញនៅស្ស្ុកគ្បតិបតតិ

នរៀងៗែាួន្នពលគ្ត ប់ នៅកាន្់ការងារវ ិញ។
ជាកិចចបន្តនោកនវជ្ជបណិឌ ត លី នពញស្ដន្ អន្ដ គ្បធាន្មជ្ឈមណឌលជាតិ គ្បយដទធន្ឹងជ្ំងឺនអដស្៍ នស្ើខស្ែក
ន្ិងកាមនរាគ្បាន្មាន្មតិ ស្ំនណុះស្ំណ្ដលដល់ស្ិកាាកាមទំងអស្់ខដលន្ាៀតនពលដ៏មមាញឹកមកចូលរួម
កនដងវគ្គបណដ្ ុះបណ្ដ
្ លនន្ុះ
នដើមែីទទួ លយកន្ូ វចំនណុះដឹងស្ំរាប់យកនៅអន្ដវត្ន្៏ការងាររបស្់ែួន្ខដលគ្តូ
ា
វ
បំនពញនដើមែីន្ាើយតបនៅន្ឹងតំរវូ ការរបស្់មជ្ឈមណឌលជាតិ ន្ិងនដើមែីជាមដែមាត់ របស្់នែតតតាខកវទំងមូ ល។
នោកអន្ដគ្បធាន្ក៏ បាន្ន្វើការនកាតស្រនស្ើរដល់ថ្ននក់ដឹកនាំរបស្់នែតតក៏ដូចជាបដ គ្គលិកបំនរ ើការនៅមន្ទីរស្ដខា
ភិបាលនែតត ន្ិងការ ិយាល័យស្ស្ុកគ្បតិបតតិខដលបាន្ែិ តែំបំនពញភារកិចចយា៉ោងលអ។ នោកអន្ដគ្បធាន្ក៏ បាន្
ន្វើការផ្លតំននញើន្ិងោកស្ួស្ដែទដកាពីស្ំណ្ដក់នោកគ្បធាន្មជ្ឈមណឌលខដលខតងខតគ្ិតអំពីស្ដ ែទដកាការងារ
របស្់បងបអូន្ជាន្ិចច ជាចដ ងនគ្កាយនោកអន្ដ គ្បធាន្បាន្ផ្ល្ំននញើនោយស្ិកាាកាមទំងអស្់គ្តូវន្វើយា៉ោងណ្ដយក
ចិត្ទដកោក់កដងការនរៀន្ស្ូ
ន
គ្តតាមរយៈការបណដ្ ុះបណ្ដ
្ លនន្ុះ

នដើមែីយកនៅអន្ដ វត្ការងារខដលគ្តូវបំ នពញ

នៅស្ស្ុកគ្បតិបតតិនរៀងៗែាួន្ ន្ិងគ្បកាស្នបើកវគ្គបណដត ុះបណ្ដ
ត លចប់ពីនពលនន្ុះតនៅ។

បនាទប់ពីការគ្បកាស្នបើ កវគ្គបណដ្ ុះបណ្ដ
្ លរួចមកវគ្គបណដ្ ុះបណ្ដ
្ លបាន្ចប់ នន្ើមដំ នណើរការការងារ

របស្់ែួន្តាមកមម
ា
វ ិ្ី ន្ិងនពលនវោកំណត់ នោយបាន្ចប់នន្ើមន្វើការបងាាញ ពី ការងារខដលគ្តូវអន្ដ វត្បន្្
នលើការងារខងទំ ន្ិងពាបាលជ្ំងឺនអដស្៍មាន្ជាោទិ៍ ៖


ការបងាាញអំពីការងារស្ំរាប់គ្គ្ប់គ្គ្ងទិន្នន្័យកដមារគ្បឈម (Exposed Infant)
នោយនោក ជា ចំ ណ្ដន្ បាន្បងាាញន្ូ វពត៌ មាន្មួ យចំន្ួន្ខដលទក់ទងនៅន្ិង
ការបំ នពញទំរង់ពត៌ មាន្របស្់កដមារខដលកនដងននាុះមាន្

- ទំរង់ពត៌ មាន្របស្់កដមារគ្បឈមមកពិន្ិតយដំបូង នោយខណនាំអំពីការនតល់នលែកូដ
តាមនោលការណ៏របស្់ថ្ននក់ ជាតិ ោយដរបស្់កដមារគ្ិតជាស្បាតេ៏ ន្ិងបំ នពញថ្ងៃខែឆ្នំ
កំនណើតរបស្់កដមារនោយបាន្គ្តឹមគ្តូវ គ្ពមទំងពត៌មាន្ននសងៗនទៀត

- ទំរង់ពត៌ មាន្របស្់កដមារគ្បឈមនពលមកពិន្ិតយជ្ំ ងឺ ស្ូមនោយបំនពញពត៌ មាន្នោយ
គ្គ្ប់គ្ោន្់ ន្ិងគ្តឹមគ្តូវ
- ការបំ នពញបញ្ជីកដមារគ្បឈម ខដលគ្តូវស្ស្ង់ យកពត៌ មាន្ពីទំរង់ (ក) ន្ិងទំ រង់ (ែ)
របស្់កដមារគ្បឈម
នពលរនស្ៀល


ការបងាាញអំពីរនបៀបថ្ន្ការន្វើរបាយការណ៏កដ មារគ្បឈម នោយនោក ស្ដន្ ស្ដែនលង
បាន្នលើកឧទេរណ៏

ន្ិងពន្យល់ពីការស្ស្ង់យកពត៌មាន្របស្់កដមារពីបញ្ជីចដុះន្មុះ

កដមារគ្បឈម។ បនាទប់មក នោក ោង ស្ដផ្លន្់ ណ្ដ បាន្នលើកយកវ ិ្ីគ្គ្ប់ គ្គ្ង
ទិន្នន្័យកដ មារគ្បឈមមកបងាាញនោយគ្បាប់អំពីរនបៀប

ន្ិងវ ិ្ីោស្ដស្តកដងការបញ្
ន
ូច ល

ពត៌មាន្របស្់អនកជ្ំងឺនៅកនដងគ្បព័ន្ធគ្គ្ប់គ្គ្ងទិន្នន្័យន្ិងរនបៀបន្វើការននទៀងផ្លទត់ ន

ើង

វ ិញ នដើមែីនោយទិន្នន្័យខដលបាន្បញ្ូច លមាន្ភាពគ្តឹមគ្តូវ ន្ិងចាស្់ោស្់ោចយក
ជា

ការបាន្គ្ពមទំងោចនបាុះពដមភជារបាយការណ៏គ្បចំគ្តីមាស្

ន្ិងោចយកនៅ

ន្វើការស្ិកាស្ោវគ្ជាវននសងៗនទៀត។
ថ្ងៃទី ២ ៖ ថ្ងៃទី ២៩ ខែឧស្ភា ឆ្នំ២០១២
នពលគ្ពឹក


ការបងាាញអំពីស្កមមភាពវ ិ្ី ោស្ដស្្ន្ាើយតបរួមោន (Linked Response)
ស្ដន្

ស្ដែនលង

នោយនោក

បាន្បងាាញន្ូវពត៌ មាន្មួ យចំន្ួន្ខដលទក់ទងនៅន្ិងនោលបំណង

ថ្ន្ការន្វើស្កមមភាព ន្ិង វ ិ្ីោស្ដស្្យា៉ោងណ្ដនដើមែីស្ំនរចនៅនោលនៅខដលថ្ននក់ ជាតិ
ចង់បាន្ជាពិនស្ស្ការន្វើនោយមាន្ទំ នាក់ទំន្ងោនរវាងនស្វានៅតាមមណឌលស្ដែភាព
ជាមួយន្ិងនស្វាស្ដខាភិ បាលនៅតាមបណ្ដ
្ ស្ស្ុកគ្បតិបត្ិ
ថ្នទនពាុះខដលមាន្នទដកនមនរាគ្នអដស្៍
នអដស្៍

នដើមែីតាមោន្ស្ដស្្ីមាន្

ន្ិងទរកខដលនកើតពីមា្យខដលមាន្នទដកនមនរាគ្

កនដងទិស្នៅកាត់បន្ថយការចំ លងនមនរាគ្នអដស្៍ពីមា្យនៅកូន្នោយបាន្
ពិភាកាោនន្វើយា៉ោងណ្ដនោយការគ្បមូ លទិន្នន្័យមាន្ភាពរលូន្ ន្ិងគ្តឹ មគ្តូវ។
នពលរនស្ៀល


ការបងាាញបន្្អំពីស្កមមភាពវ ិ្ីោស្ដស្្ន្ាើយតបរួមោន (Linked Response)

នោយ

ស្ដន្ ស្ដែនលង នលើកយកបញ្ជីតាមោន្ស្ដស្តីមាន្ថ្នទនពាុះ ន្ិងការពិ ភាកាជាគ្កុមនដើមែី
រកគ្ន្ាឹុះន្ិងខចករ ំខលកបទពិ នោ្ន្៏ោននៅវ ិញនៅមកកនដងការគ្បមូលទិន្នន្័យ

ន្ិងន្វើ

របាយការណ៏។

ថ្ងៃទី ៣ ៖ ថ្ងៃទី ៣០ ខែឧស្ភា ឆ្នំ២០១២
នពលគ្ពឹក


ការបងាាញអំពីការងារស្ំរាប់គ្គ្ប់គ្គ្ងទិន្នន្័យកដមារនទដកនមនរាគ្នអដស្៏ (Pediatric)
នោយនោក ជា ចំ ណ្ដន្ បាន្បងាាញន្ូ វពត៌ មាន្មួ យចំន្ួន្ខដលទក់ទងនៅន្ិង
ការបំ នពញទំរង់ពត៌ មាន្របស្់កដមារខដលកនដងននាុះមាន្ :
-

ទំ រង់ពត៌ មាន្របស្់កដមារមកពិន្ិតយដំបូង

នោយខណនាំអំពីការនតល់នលែកូដតាម

នោលការណ៏របស្់ថ្ននក់ ជាតិ ោយដរបស្់កដមារគ្ិតជាស្បាតេ៏ (គ្បស្ិន្នបើកដមារោយដតិច
ជាង៥ឆ្នំ) ន្ិងបំ នពញថ្ងៃខែឆ្នំ កំ នណើតរបស្់កដមារនោយបាន្គ្តឹមគ្តូវ គ្ពមទំងពត៌មាន្
ននសងៗនទៀត
-

ទំរង់ពត៌ មាន្របស្់កដមារនពលមកពិន្ិតយជ្ំងឺ

ស្ូមនោយបំនពញពត៌ មាន្នោយ

គ្គ្ប់គ្ោន្់ ន្ិងគ្តឹមគ្តូវ ជាពិនស្ស្ទក់ទងនៅន្ិងថ្ងៃខែឆ្នំមកពិន្ិតយ ន្ិងការណ្ដត់ជ្ួប
គ្ពមទំងពត៌មាន្ស្ំខាន្់ៗននសងៗនទៀត

- ការស្ស្ង់យកពត៌មាន្ពីទំរង់ (ក) ន្ិងទំ រង់ (ែ) របស្់កដមារនៅកនដងបញ្ជីពាបាលកដមារ
នោយជ្ំងឺឱកាស្ន្ិ យម ន្ិ ងកដមារពាបាលនោយឱស្ងគ្បឆ្ំងនមនរាគ្នអដស្៏
នពលរនស្ៀល


ការបងាាញអំពីរនបៀបថ្ន្ការន្វើរបាយការណ៏កដ មារនទដកនមនរាគ្នអដស្៍ នោយនោក ផ្លត់

វាស្នា បាន្នលើកឧទេរណ៏ ន្ិងពន្យល់ពីការស្ស្ង់ យកពត៌មាន្របស្់កដមារ ពីបញ្ជី
ចដុះន្មុះកដមារពាបាលជ្ំ ងឺឱកាស្ន្ិ យម

ន្ិងកដ មារពាបាលនោយឱស្ងគ្បឆ្ំង

នមនរាគ្នអដស្៏ ។ បនាទប់ មក នោក ោង ស្ដផ្លន្់ ណ្ដ បាន្នលើកយកវ ិ្ី គ្គ្ប់ គ្គ្ង
ទិន្នន្័យកដ មារនទដកនមនរាគ្នអដស្៍មកបងាាញនោយគ្បាប់អំពីរនបៀប ន្ិងវ ិ្ីោស្ដស្តកដងការ
ន
បញ្ូច លពត៌ មាន្របស្់អនកជ្ំងឺនៅកនដងគ្បព័ ន្ធគ្គ្ប់ គ្គ្ង ទិន្នន្័យន្ិងរនបៀបន្វើការននទៀងផ្លទត់
ន ើងវ ិញ នដើមែីនោយទិន្នន្័យខដលបាន្បញ្ូច លមាន្ភាពគ្តឹមគ្តូវ ន្ិងចាស្់ោស្់ោច
យកជាការបាន្គ្ពមទំងោចនបាុះពដមពជារបាយការណ៏គ្បចំគ្តី មាស្ ។
ថ្ងៃទី ៤ ៖ ថ្ងៃទី ៣១ ខែឧស្ភា ឆ្នំ២០១២
នពលគ្ពឹក


ការបងាាញអំពីការងារស្ំរាប់គ្គ្ប់គ្គ្ងទិន្នន្័យអនកជ្ំងឺនដកនមនរាគ្នអដស្៏
ទ
(Adult) នោយ
នោក

ជា

ចំណ្ដន្

បាន្បងាាញន្ូ វពត៌មាន្មួ យចំន្ួន្ខដលទក់ទងនៅន្ិង ការ

បំនពញទំ រង់ពត៌ មាន្របស្់ របស្់អនកជ្ំងឺខដលកនដងននាុះមាន្ :
-

ទំ រង់ពត៌ មាន្របស្់ជ្ំងឺនពលមកពិន្ិតយដំបូង នោយខណនាំអំពីការនតល់នលែកូដតាម

នោលការណ៏របស្់ថ្ននក់ ជាតិ នោយបាន្គ្តឹមគ្តូវគ្ពមទំងពត៌មាន្ននសងៗនទៀត
-

ទំរង់ពត៌មាន្របស្់អនកជ្ំ ងឺនពលមកពិន្ិតយជ្ំងឺ

ស្ូមនោយបំនពញពត៌ មាន្នោយ

គ្គ្ប់គ្ោន្់ ន្ិ ងគ្តឹមគ្តូវជាពិ នស្ស្ទក់ទងនៅន្ិងថ្ងៃខែឆ្នំមកពិន្ិតយ ន្ិ ងការណ្ដត់ជ្ួប
គ្ពមទំងពត៌មាន្ស្ំខាន្់ៗននសងៗនទៀត

ន្ាៀតនពលននាុះខដរនោក ផ្លត់ វាស្នាបាន្

បងាាញអំពីការងារយដទធោស្ដស្្ Three I’s
បនគ្មើ ការងារនៅនស្វា

OI-ART

នគ្ពាុះវាជាការងារមួ យខដលតំរូវោយអនក

នដើមែីជ្ំរដញនោយន្វើការស្ោវគ្ជាវរកនរាគ្ស្ញ្ញាជ្ំ ងឺ

រនបងចំ នពាុះអនកជ្ំងឺនអដស្៍ងីមទំងអស្់ខដលទទួលការពាបាល OI-ART នោយគ្បាកដ
ថ្ន

អនកជ្ំងឺទំងននាុះមាន្នរាគ្ស្ញ្ញាជ្ំងឺរនបងខដររ ឺនទ

គ្បស្ិន្នបើ ោមន្គ្តូវជ្ំ រញ
ដ ន្វើការ

ពាបាលនោយការ ន្ល់ឱស្ង Isoniazide នោយបាន្នលឿន្បំនដតនដើ មែីកដំនោយអនកជ្ំងឺ
ោច្ាងនមនរាគ្រនបងបាន្នោយគ្បការណ្ដមួ យ,

គ្បស្ិន្នបើ មាន្នកើតជ្ំងឺរនបងក៏ គ្តូវ

ជ្ំរញ
ដ ការពាបាលជ្ំងឺរនបងនោយបាន្កាន្់ខតនលឿន្នងខដរ។

នោក

ផ្លត់

ក៍បាន្នលើកយកទំរង់ពត៌មាន្មួយចំន្ួន្ខដលគ្តូវបខន្ថមនដើ មែីនោយ

ស្ស្បនៅន្ិ ង

យដទធោស្ដស្្ Three I’s នោយពន្យល់យា៉ោងនកាុះកាយកនដងននាុះមាន្ៈ
-

ចំន្ដចខកស្ំរួលន

វាស្នា

ើញវ ិញនៅនលើទំរង់ពត៌មាន្របស្់អនកជ្ំងឺមកពិន្ិតយ

(ទំរង់ ែ)

មន្ដស្សចស្់
- លិែិតបញ្ូជ ន្

- បញ្ជីចដុះន្មុះអនកជ្ំងឺឱកាស្ន្ិយម
- បញ្ជីចដុះន្មុះអនកជ្ំងឺពាបាលនោយឱស្ង ART
- របាយការណ៍គ្បចំគ្តី មាស្ងមីស្ីព
្ ីការពាបាលជ្ំងឺឱកាស្ន្ិយមមដ ន្ ART
- របាយការណ៍គ្បចំគ្តី មាស្ងមីស្ីព
្ ីការពាបាលនោយ ART
ស្ិកាាកាមបាន្ោកស្ួរន្ូ វស្ំណួរជានគ្ចើ ន្ខដលទក់ ទងនៅន្ិងយដទធោស្ដស្្នន្ុះ
នោយមាន្ការពន្យល់ ន្ិង ន្ាើយស្ំណួរដ៏ជាក់ ោក់ន្វើនោយស្ិកាាកាមទំងអស្់ោច
ទទួលបាន្ន្ូវចំ នណុះដឹងងមីនដើ មែីយកនៅបំនពញការងារ ។



ការបងាាញបន្តអំពីការបងាារជាវ ិជ្ជមាន្ (Positive Prevention) នោយនោក ផ្លត់ វាស្នា
នន្ុះជាការងារងមីមួយខដលបខន្ថមនៅនលើអនកបនគ្មើការងារនៅនស្វា OI-ART នដើមែីជ្ំរដញ
នោយមាន្ការន្ល់គ្បឹកា

ន្ិងខណនាំនោយអនកជ្ំងឺខដលបាន្ទទួ លការពាបាលជ្ំងឺ

ឱកាស្ន្ិ យម ន្ិងការពាបាលនោយឱស្ងគ្បឆ្ំងនមនរាគ្នអដស្៍ បាន្ទទួលការពន្ា
កំនណើតតាមវ ិ្ី ណ្ដមួ យខដលស្មស្ស្បស្ំរាប់ពួកោត់ ,
កដំនោយ្ាងនមនរាគ្រនបង,
នទៀងទត់ ,

ន្ល់គ្បឹកាអំពីការខងទំែួន្
ា

ន្ល់គ្បឹកាអំពីការនគ្បើគ្បាស្់ថ្ននំពន្ានោយបាន្គ្តឹមគ្តូវន្ិ ង

ការនគ្បើគ្បាស្់នស្ោមអនាម័ យនោយបាន្គ្តឹ មគ្តូវ,

ជ្ំងឺកាមនរាគ្

ការបងាារកដំ នោយ្ាង

ចំន្ដចទំងនន្ុះន្ឹងគ្តូវរាយការណ៍ចូ លនៅកនដងរបាយការណ៍

OI-ART

កខន្ាងអនកជ្ំងឺងីម OI ន្ិងអនកជ្ំងឺងីម ART កាលណ្ដអនកជ្ំងឺទទួលបាន្ការន្ល់គ្បឹកា
យា៉ោ ងតិច៣ កនដងចំ នណ្ដមចំន្ដចទំង៦ខាងនលើ។

នពលរនស្ៀល


ការន

ើងបងាាញជាគ្ំ រក
ូ ដងការបញ្
ន
ូច លទិន្នន្័យរបស្់អនកជ្ំងឺនពញវ ័យនោយនោក ោង

បាន្នលើកយកវ ិ្ី ោស្ដស្្កដងការបញ្
ន
ូច លពត៌មាន្របស្់អនកជ្ំងឺនៅកនដង

ស្ដផ្លន្់ ណ្ដ

គ្បព័ន្ធគ្គ្ប់ គ្គ្ងទិន្នន្័យ គ្ពមទំងនលើកយកន្ូវចំន្ដចស្ំខាន្់ៗខដល database គ្តូវចប់
ន្ិងរនបៀបន្វើការននទៀងផ្លទត់ន
គ្តឹមគ្តូវ

ើងវ ិញ

នដើមែីនោយទិន្នន្័យខដលបាន្បញ្ូច លមាន្ភាព

ន្ិងចាស្់ោស្់ោចយកជាការបាន្គ្ពមទំងោចនបាុះពដមភជារបាយការណ៏

គ្បចំគ្តីមាស្ ន្ិងោចយកនៅន្វើការស្ិកាស្ោវគ្ជាវននសងៗនទៀត។


ការពិ ភាកា ន្ិងផ្លាស្់បូរបទពិ
្
នោ្ន្៏ អំ ពីការបញ្ូច លទិន្នន្័យរបស្់អនកជ្ំងឺនៅកនដង OIART

Database

នោយន្ល់ឱកាស្នោយមន្ដន្្ីគ្គ្ប់ គ្គ្ងទិន្ន្ន័យ

ន្ិងមន្ដន្្ីបញ្ូច ល

ទិន្នន្័យទំងអស្់ ន្វើការោកស្ួរោននៅវ ិញនៅមកអំពីបញ្ញ
ា ន្ិងដំ នណ្ដុះស្ោយខដល
បាន្ជ្ួបគ្បទុះ នដើមែីន្វើនោយទិន្នន្័យខដលពួកនគ្បាន្បញ្ូច លមាន្គ្ដ ណភាពលអ ។
បញ្ញ
ា ខដលជ្ួបគ្បទុះចំនពាុះការងារបញ្ូច លទិន្ន្
ន ័យ

- ការចដុះបញ្ជី OI/ART មិន្បាន្គ្តឹមគ្តូវ (នលែកូដជាន្់ ោន)
- ការបំ នពញទំរង់ពត៌ មាន្របស្់អនកជ្ំងឺមិន្ទន្់បាន្គ្គ្ប់ គ្ោន្់ ន្ិ ងែវុះខាត ដូចជា កំពស្់ , ថ្ងៃណ្ដត់
ជ្ួប, បរ ិមាណថ្ននំ, កំរ ិតថ្ននំ ន្វើនោយការបញ្ូច លទិន្នន្័យមាន្ភាពមិន្គ្គ្ប់គ្ោន្់តាមននាុះខដរ
- ករណីបញ្ូច ន្នចញ រ ឺ បញ្ូច ន្ចូល (ពត៌ មាន្ខដលគ្តូវបំ នពញមិន្បាន្គ្គ្ប់ គ្ោន្់ )
- មាន្ភាពែដស្ោនរវាងការបនងាើតរបាយការណ៏នោយថ្ដ ន្ិ ងរបាយការណ៏នអ

ិចគ្តូន្ិកនោយ

គ្បព័ន្ធកដំពយូទ័រ

- ការបញ្ូជ ន្របាយការណ៍ពីកខន្ាងនស្វាននសងៗមាន្ការយឺតយា៉ោ វ នាំនោយរបាយការណ៍ខដលគ្តូវននញើ
នៅកាន្់មជ្ឈមណឌលជាតិ មាន្ការយឺតយា៉ោ វខដរ

- នៅមន្ទីរនពទយនែត្មាន្កដមារខដលទទួ ល OI/ARTមាន្ោយដនលើស្ពី ១៤ ឆ្នំ ប៉ោដ ខន្្មិន្ទន្់ញ្ូជ ន្នៅ
កាន្់នស្វាមន្ដ ស្សនពញវ ័យន្វើនោយការបញ្ូជ លពត៌ មាន្របស្់អនកជ្ំងឺនៅកនដង OI/ART Database
មិន្បាន្គ្តឹ មគ្តូវ
នស្ចក្ីស្ន្និោាន្
បនាទប់ពីបាន្ទទួលការស្ិការយៈនពល

៤ថ្ងៃកន្ាងមក

ន

ើញថ្នមន្ដន្្ីគ្គ្ប់ គ្គ្ងទិន្នន្័យ

ន្ិងមន្ដន្្ីបញ្ូច ល

ទិន្នន្័យនៅមន្ទីរនពទយនែតតដ, មន្ទីរនពទយបខងអកគ្ីរ ីវង់ , អងគរកា ន្ិងបដគ្គលិកខដលបាន្បណដត ុះបណ្ដ
ត លទំងអស្់
បាន្យល់ដឹងបខន្ថមនលើការងារងមីមួយចំន្ួន្ខដលមជ្ឈមណឌលជាតិ បាន្ន្ិងកំពដងនរៀបចំោក់នោយនគ្បើគ្បាស្់

មាន្ជាោទិ៍ ៖ ការងារ Linked Response, Three I’s, Positive Prevention, VCCT, Home Base Care,
BCC, Exposed Infant

តាមរយៈការបងាាញរបស្់គ្គ្ូស្គ្មបស្គ្មួលមកពីមជ្ឈមណឌ លជាតិ ន្ិងការយកចិត្

